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SKUPNA VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA

Skupna varnostna in obrambna politika (SVOP) je sestavni del skupne zunanje in
varnostne politike (SZVP) EU. SVOP je glavni politični okvir, s katerim lahko države
članice razvijejo evropsko strateško kulturo varnosti in obrambe, se skupaj odzivajo
na konflikte in krize, zaščitijo Unijo in njene državljane ter okrepijo mednarodni mir in
varnost. Zaradi napetih geopolitičnih razmer je bila SVOP ena najhitreje razvijajočih
se politik v zadnjih desetih letih. Ruska vojaška agresija proti Ukrajini pa je od
24. februarja 2022 povzročila geopolitično resetiranje Evrope in ustvarila dodatne
spodbude za oblikovanje obrambne unije EU.

PRAVNA PODLAGA

SVOP je opisana v Lizbonski pogodbi, znani tudi kot Pogodba o Evropski uniji (PEU),
ki je začela veljati leta 2009.
Delovanje SVOP je natančneje pojasnjeno v naslovu V (Splošne določbe o zunanjem
delovanju Unije in posebne določbe o skupni zunanji in varnostni politiki), poglavju 2
(Posebne določbe o skupni zunanji in varnostni politiki), oddelku 2 (Določbe o skupni
varnostni in obrambni politiki) Lizbonske pogodbe. Oddelek 2 vsebuje pet členov:
člene 42 do 46.
Vloga Evropskega parlamenta v SZVP in SVOP je opredeljena v naslovu V, poglavju 2,
oddelka 1 (Skupne določbe) in členu 36, način financiranja obeh politik pa je določen
v členu 41.
SVOP je podrobneje opisana v spremembah Lizbonske pogodbe, zlasti v protokolih
št. 1 (o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji), št. 10 (o stalnem strukturnem
sodelovanju, vzpostavljenem s členom 42 Pogodbe o Evropski uniji) in št. 11 (o členu 42
Pogodbe o Evropski uniji) ter izjavah št. 13 (izjava o skupni zunanji in varnostni politiki)
in št. 14 (izjava o skupni zunanji in varnostni politiki).

ORGANIZACIJA

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki je hkrati
tudi podpredsednik Evropske komisije, ima osrednjo institucionalno vlogo. Od
decembra 2019 je podpredsednik/visoki predstavnik Joseph Borrell, ki predseduje
Svetu za zunanje zadeve v sestavi obrambnih ministrov, ki je organ odločanja za SVOP.
Podpredsednik/visoki predstavnik je pristojen za predstavitev predlogov s področja
SVOP državam članicam. Hkrati je tudi vodja Evropske službe za zunanje delovanje
(ESZD) in direktor Evropske obrambne agencije (EDA).
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Evropski svet in Svet Evropske unije odločitve v zvezi s SVOP sprejemata soglasno
(člen 42 PEU). Le odločitve, ki se nanašajo na Evropsko obrambno agencijo (člen 45
PEU) in stalno strukturno sodelovanje (PESCO, člen 46 PEU), se sprejemajo
s kvalificirano večino.
Z Lizbonsko pogodbo je bila uvedena evropska politika na področju zmogljivosti
in oboroževanja (člen 42(3) PEU) ter določeno, da Evropska obrambna agencija
in Komisija po potrebi sodelujeta (člen 45(2) PEU), zlasti kar zadeva raziskovalno,
industrijsko in vesoljsko politiko EU.
Poleg tega člen 21 PEU poudarja, da je multilateralizem v središču zunanjega
delovanja EU. V skladu s tem lahko partnerji EU sodelujejo v misijah in operacijah
SVOP. EU je zavezana tesnejšemu usklajevanju in sodelovanju v različnih večstranskih
okvirih, zlasti z Združenimi narodi in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe (NATO),
pa tudi z drugimi regionalnimi organi, kot je Afriška unija.

RAZVOJ

Z Lizbonsko pogodbo se je SVOP močno razvila, tako politično kot institucionalno.
Podpredsednica/visoka predstavnica Federica Mogherini je junija 2016 Evropskemu
svetu predstavila globalno strategijo EU za zunanjo in varnostno politiko, v kateri je
opredeljena strategija za skupno varnostno in obrambno politiko. Opredeljenih je bilo
pet prednostnih nalog: varnost Unije, državna in družbena odpornost vzhodno in južno
od EU, razvoj celostnega pristopa h konfliktom, kooperativne regionalne ureditve in
globalno upravljanje za 21. stoletje. Izvajanje strategije je treba vsako leto pregledati
v posvetovanju s Svetom, Komisijo in Parlamentom.
Podpredsednica/visoka predstavnica je novembra 2016 Svetu predložila tudi izvedbeni
načrt za varnost in obrambo, v katerem so bili predstavljeni konkretni koraki za
uresničitev vizije, določene v globalni strategiji EU. Načrt je vključeval 13 predlogov,
med drugim usklajeni letni pregled na področju obrambe (CARD) in novo enotno stalno
strukturno sodelovanje (PESCO) za tiste države članice, ki so pripravljene na tesnejše
sodelovanje pri varnosti in obrambi.
Sočasno je podpredsednica/visoka predstavnica državam članicam predstavila
evropski obrambni akcijski načrt, ki vsebuje ključne predloge v zvezi z oblikovanjem
evropskega obrambnega sklada, ki se osredotočajo na raziskave na področju obrambe
in razvoj zmogljivosti. Ti so se izvajali v zadnjih nekaj letih.
EU je junija 2021 začela razmislek o prihodnosti evropske varnosti in obrambe. Ta
proces je privedel do oblikovanja strateškega kompasa, političnega dokumenta, ki
določa varnostno in obrambno strategijo EU za naslednjih 5-10 let. Strateški kompas
zagotavlja okvir ukrepov za razvoj skupne vizije na področju varnosti in obrambe.
Dokument je nastal v treh korakih: z analizo groženj, s strukturiranim strateškim
dialogom ter nadaljnjim razvojem in revizijo pred sprejetjem. Podpredsednik/visoki
predstavnik Josep Borrell je prvo različico dokumenta predstavil na skupni seji ministrov
in ministric EU za zunanje zadeve in obrambo novembra 2021.
Vendar je bilo treba zaradi ruske vojaške agresije proti Ukrajini (24. februarja 2022)
dokument bistveno spremeniti, da bi se upoštevala destabilizacija evropske varnostne
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ureditve ter poznejša sprememba stališč, ambicij in orodij EU na področju obrambe.
Tretja revizija strateškega kompasa je vključevala prispevek Komisije k evropski
obrambi (sporočilo z dne 15. februarja 2022), medtem ko je četrta revizija odražala
izjavo iz Versaillesa (10. in 11. marec 2022). Evropski svet je 24. in 25. marca 2022
med francoskim predsedovanjem Svetu potrdil končno različico strateškega kompasa.
Glavni cilj strateškega kompasa je zagotoviti politične smernice za operacionalizacijo
„strateške avtonomije“ na štirih pomembnih področjih: krizno upravljanje, odpornost,
zmogljivosti in partnerstva. Proces je zasnovan tako, da upošteva vse večjo potrebo,
da EU deluje kot akter zagotavljanja varnosti.
Misije in operacije kriznega upravljanja so najvidnejši in najoprijemljivejši odraz skupne
varnostne in obrambne politike. Strateški kompas obravnava vrzeli globalne strategije
EU v orodjih in institucijah za krizno upravljanje, na primer z vzpostavitvijo nove
zmogljivosti EU za hitro napotitev. Parlament je v poročilu o izvajanju skupne varnostne
in obrambne politike za leto 2021 izrazil podporo predlaganim „hitrim prvim silam“.
Strateški kompas je namenjen tudi zagotavljanju skladnih ciljev za druge pobude in
ustrezne procese (kot so stalno strukturno sodelovanje, evropski obrambni sklad in
usklajeni letni pregled na področju obrambe).
Čeprav Parlament ni imel neposredne vloge pri vzpostavljanju strateškega kompasa,
ga je treba redno obveščati o ravni izvajanja, da ima možnost izraziti svoje mnenje
o tem procesu, zlasti med informativnimi sestanki v pododboru za varnost in obrambo.
Pododbor za varnost in obrambo ima na podlagi letnih poročil o SVOP dejansko
svetovalno vlogo pri SVOP.

NABOR ORODIJ SKUPNE VARNOSTNE IN OBRAMBNE POLITIKE

Od leta 2016 je SVOP dosegla številne uspehe, vključno z začetkom stalnega
strukturnega sodelovanja, pri katerem gre za stalno strukturo poveljevanja in nadzora
za načrtovanje in izvajanje vojaških misij brez izvršilnih pooblastil, evropskim
obrambnim skladom, paktom o civilnih vidikih SVOP: strateškim pregledom civilne
razsežnosti SVOP in zunaj proračunskim evropskim mirovnim instrumentom.
Prvo poročilo o usklajenem letnem pregledu na področju obrambe je bilo obrambnim
ministrom EU predstavljeno novembra 2020, Evropska obrambna agencija pa je imela
vodilno vlogo. V poročilu je bilo opredeljenih 55 priložnosti za sodelovanje v celotnem
spektru zmogljivosti.
Decembra 2020 je Svet s predstavniki Parlamenta dosegel začasni politični dogovor
o uredbi o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada v okviru večletnega finančnega
okvira za obdobje 2021–2027. Proračun, dodeljen za sedem let, znaša 8 milijard EUR.
EU bo s tem instrumentom financirala skupne stroške vojaških misij in operacij v okviru
skupne varnostne in obrambne politike, s čimer bo izboljšala porazdelitev bremena
med državami članicami. EU bo povečala učinkovitost zunanjega delovanja s krepitvijo
zmogljivosti mirovnih operacij ter tretjih držav in partnerskih organizacij na področju
vojaških in obrambnih zadev. EU je prek evropskega mirovnega instrumenta Ukrajini od
avgusta 2022 zagotovila približno 2,5 milijarde evrov vojaške pomoči, da bi ji pomagala
pri zoperstavljanju ruski invaziji.
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MISIJE IN OPERACIJE SVOP

Od leta 2003 in prvih posredovanj na Zahodnem Balkanu je EU izvedla 37 operacij in
misij na treh celinah. Po podatkih iz marca 2022 trenutno poteka 18 misij in operacij
v okviru SVOP (11 civilnih misij in 7 vojaških operacij, vključno z dvema na področju
pomorstva). Trenutno je v tujino napotenih približno 4000 pripadnikov vojaškega in
civilnega osebja EU. Najnovejše misije in operacije so podprle varnost v Srednjeafriški
republiki (EUAM RCA), uveljavile embargo OZN na orožje za Libijo (EUNAVFOR MED
IRINI) in pomagale stabilizirati regijo Cabo Delgado (EUTM Mozambique). Odločitve
EU o napotitvi misij ali operacij se običajno sprejmejo na zahtevo partnerske države in/
ali na podlagi resolucije varnostnega sveta OZN.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament podpira povezovanje in sodelovanje EU na področju obrambe,
nadzoruje skupno varnostno in obrambno politiko ter se v zvezi z njo lahko obrne na
podpredsednika/visokega predstavnika in na Svet (člen 36 PEU). Poleg tega izvaja
nadzor nad proračunom te politike (člen 41 PEU). Parlament dvakrat letno razpravlja
o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne
politike ter sprejme poročili o napredku pri skupni zunanji in varnostni politiki, ki ga
pripravi odbor za zunanje zadeve, ter o napredku pri skupni varnostni in obrambni
politiki, ki ga pripravi pododbor za varnost in obrambo.
Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike za leto 2021 je bilo
sprejeto na plenarnem zasedanju februarja 2022. Poročilo se osredotoča na razvoj
varnostne in obrambne doktrine EU na podlagi strateškega kompasa, misij in operacij
SVOP, kriznega upravljanja, odpornosti, zmogljivosti, partnerstev in parlamentarnega
nadzora nad SVOP. V letnem poročilu je poudarjeno, da je treba Parlament redno
obveščati in se z njim posvetovati o načrtovanju, spreminjanju in ocenjevanju misij in
operacij SVOP ter o stalnem strukturnem sodelovanju. V letnem poročilu je poudarjeno,
da je Parlament odločen, da v celoti odigra svojo vlogo pri nadzoru instrumenta
Globalna Evropa, zlasti njegove mirovne in varnostne razsežnosti, ter pri izvajanju
Evropskega obrambnega sklada. Pričakuje, da bosta Parlament in pododbor za
varnost in obrambo redno obveščena o napredku pri izvajanju strateškega kompasa.
Analizo ogroženosti, vključeno v kompas, bi bilo treba tudi povezati s parlamentarnimi
posvetovanji. Poleg tega letno poročilo vključuje poziv k rednemu in preglednemu
ocenjevanju vseh misij in operacij SVOP. V skladu z vlogo Parlamenta kot stebra
demokracije v EU je v letnem poročilu navedeno, da Parlament želi, da se upošteva
prispevek širše javnosti v SVOP v okviru konference o prihodnosti Evrope in da se
prispevek državljanov pretvori v predloge in ukrepe. Da bi okrepili parlamentarni vidik
evropske obrambe, je v letnem poročilu izražena podpora ustanovitvi odbora za varnost
in obrambo v Parlamentu in Sveta obrambnih ministrov EU.
Od leta 2012 Evropski parlament in nacionalni parlamenti držav članic na podlagi
protokola št. 1 k Lizbonski pogodbi dvakrat letno organizirajo medparlamentarne
konference, na katerih razpravljajo o zadevah v zvezi s skupno zunanjo in varnostno
politiko.
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Na splošno pogodba Parlamentu omogoča, da v celoti sodeluje pri razvoju skupne
varnostne in obrambne politike, kar pomeni, da je Parlament partner pri oblikovanju
zunanjih odnosov Unije in obravnavanju izzivov. Da bi izpolnil svojo vlogo, Parlament
redno organizira posvetovanja, predstavitve in delavnice, na katerih se med drugim
obravnavajo teme, kot so civilne in vojaške napotitve v okviru skupne varnostne
in obrambne politike, mednarodne krize z varnostnimi in obrambnimi posledicami,
večstranski okviri za varnost, vprašanja nadzora in neširjenje orožja, boj proti terorizmu
in organiziranemu kriminalu, dobra praksa za večjo učinkovitost varnosti in obrambe
ter novosti, povezane s pravnim in institucionalnim razvojem EU na teh področjih.
Parlament od izjave podpredsednice/visoke predstavnice o politični odgovornosti iz
leta 2010 dalje sodeluje pri skupnih posvetovalnih sejah za izmenjavo informacij, ki
redno potekajo s Svetom, Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in Komisijo.
Parlament prav tako zastavlja vprašanja in podaja ustne predloge Evropski službi za
zunanje delovanje o skupni varnostni in obrambni politiki, zlasti na sejah pododbora
za varnost in obrambo.

Jérôme Legrand
09/2022
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